
Enskede 2020-10-09 

 

Hej alla, 

Om en timme avgörs det vem som får Nobels fredspris. Jag och Håkan Svenneling har nominerat 

Greta Thunberg och Fridays for Future. Vilket erkännande det skulle vara för klimatfrågan och 

ungdomsrörelsen kring den om de fick fredspriset. Och att kämpa för klimatet är verkligen att kämpa 

mot krig och för fred. Vår nominering finns här: https://jensholm.se/2020/01/30/give-the-nobel-peace-

prize-to-greta-and-fridaysforfuture/  

   Nu håller vi tummarna! 

 

Sök, sök, sök 

Vill du vara med och skapa ett rättvist, jämställt och klimatsmart transportsystem? Och dessutom 

verka för 100% förnybart? Och jobba med mig? Sök jobb hos oss: 

https://www.vansterpartiet.se/politisk-sekreterare-med-ansvar-for-trafik-och-energipolitik/  

 

Motioner 

Allmänna motionstiden är nu över. Jag har inte hunnit sammanställa alla våra motioner på miljö- och 

klimatområdet, men det kommer. Nedan två tips. 

 

Transporteffektivt samhälle 

Vi vill ha ett rättvist, jämställt och klimatsmart transportsystem. En av våra intressantare motioner 

bidrar till konkreta steg framåt mot detta och den heter Ett transporteffektivt samhälle. Läs den här: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-transporteffektivt-

samhalle_H8021313/html  

 

Ökad och förbättrad kollektivtrafik 

En annan viktig motion är Ökad och förbättrad kollektivtrafik. Den innehåller ämnen som: fördubblad 

kollektivtrafik, minskade utsläpp, statlig medfinansiering, elbussar, resenären i fokus, minska 

förmånsbeskattningen av kollektivtrafikkort, sluta subventionera förmånsbilar, färdtjänst m m. Läs 

hela motionen här:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okad-och-

forbattrad-kollektivtrafik_H8021312  

 

En budget för rättvisa och grön omställning 

Det är inte bara ett stort antal motioner som lagts. Vänsterpartiets skuggbudget presenterades i veckan. 

Redan nästa år satsar vi mer än 70 miljarder än regeringen, varav hälften går till miljö- och 

klimatomställning. Lite förenklat kan man säga att vi behåller allt som är bra i regeringens budget; 

ökade miljöanslag och klimatinvesteringar, men vi höjer dessa och lägger till en massa eget. Längst 

bak i budgeten finns bilaga 2, vår sammanställning över våra satsningar på temat: ”En grön och jämlik 

väg ut ur krisen – investeringsplan för en bättre framtid”. Läs gärna! 

 

Bra om körkort för vattenskoter 

Mycket bra att inframinister Tomas Eneroth (S) vill ha körkortskrav för vattenskoter redan till 

sommaren -21, och inte först 2022 som utredningen föreslår. Vi har väntat alldeles för länge på en 

bättre reglering av vattenskotrarna. Men räcker en kurs på 1-2 dagar som utredningen föreslår?    

   Åldersgränsen borde dessutom höjas till 18 år. Det här handlar om vattnets motorcyklar, med 

topphastigheter på över 100 km/h. Varför ska barn får köra sådana? Utredningen föreslår endast ny 

utredning (!) om höjd åldersgräns. 

   Läs mer: https://jensholm.se/2020/10/05/bra-om-korkort-for-vattenskoter/  

 

Minska konsumtionens utsläpp 

Klimatpåverkan i andra länder som en följd av vår konsumtion av kött, prylar, utrikesresor och annat 

är dubbelt så stor som våra utsläpp här i Sverige. Ändå så finns det inga mål eller åtgärder för hur vi 

ska komma tillrätta med konsumtionens miljöpåverkan. Vi har påpekat detta många gånger, men inget 

händer. Det får vara slut på det nu! 
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   Därför lyfter jag frågan igen. Läs min fråga till Isabella Lövin (MP) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/mal-for-konsumtionsbaserade-

utslapp_H811149/  

 

Lägg ned Bromma 

Ser fram emot att debattera en avveckling av Bromma flygplats i närtid med Tomas Eneroth. Debatten 

äger rum på ti nån gång efter kl 14.00. Se min IP: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/interpellation/en-avveckling-av-bromma-flygplats_H81032  

 

Får vi förbjuda fossilbilar för EU? 

I måndags deltog jag på EU-konferensen The European Green Deal. Jag frågade EU-kommissionen 

rakt på om vi som ett enskilt medlemsland får förbjuda nybilsförsäljning av fossilbilar (utreds just nu 

av regeringen). Vad fick jag för svar? Dessvärre inte det bästa... Läs mer: 

https://jensholm.se/2020/10/05/eu-and-cars-when-market-trumps-the-climate/  

 

Pressklipp 

Ordning och reda. Transportarbetaren har uppmärksammat vår motion om ordning och reda inom 

yrkestrafiken. Läs: http://www.transportarbetaren.se/v-kraver-ordning-och-reda-inom-yrkestrafiken/  

Om vår kollektivtrafikmotion 

https://www.bussmagasinet.se/2020/10/elbussar-och-satsning-pa-kollektivtrafik-i-riksdagsmotioner/  

Vår nominering av Greta 

https://www.newsner.com/nyheter/greta-thunberg-17-storfavorit-att-vinna-nobels-fredspris/  

 

Det var allt för nu. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Det regnar – underbart.  
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